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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 01.568.077/0011-05, com endereço na Via da Penetração – A, Lote 04/ Cia
Sul – Centro Industrial Aratu, Simões Filho – BA, CEP: 43.700-000, interpôs
IMPUGNAÇÃO ao Edital em referência, cujo objeto é o contratação de empresa
para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, descaracterização e
destinação final de resíduos hospitalares, com o fornecimento em regime de
comodato, de bombona para condicionamento dos referidos resíduos das Unidades
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Serrolândia-BA.

DAS ALEGAÇÕES E DO PLEITO
A empresa impugnante enviou documento de impugnação do Edital do
PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2021, que foi recebido por e-mail por este Pregoeiro
no dia 18/03/2021.
Na impugnação em resumo consta:
(…) 2. DO EDITAL E AS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO A ELE
(...)

2.1 Da necessária possibilidade de subcontratação de parte do objeto licitado
Argumenta o impugnante que,
(...) uma vez comprovada a perfeita admissibilidade da subcontratação
parcial, especificamente de serviços secundários do objeto licitado – como é
o caso da destinação final -, cuja execução por terceiro não implica em
qualquer risco à contratante, é indispensável exclusão do item 20.10 do
Edital e a inclusão de expressa disposição, no edital, da autorização para a
subcontratação parcial ora exposta.

2.2.1 Da necessidade de comprovação de capacidade técnica compatível como
objeto licitado
Alega o impugnante que,
1
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Disso, depreende-se que não basta a existência no edital de exigência de
apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, é fundamental que a
compatibilidade dos serviços por ele (s) demonstrado (s) seja exigida em,
no mínimo, 50%, eis que tal percentual representa o conceito de
compatibilidade, à luz da interpretação pacífica do TCU acerca do tema.
(...) Dessa forma, deve ser incluído no edital item que exija a apresentação
de atestado (s) técnico (s) que comprovem a capacidade técnica das
licitantes em, no mínimo, 50% da quantidade, dos prazos e das
características do objeto total desta licitação.(grifo nosso)

2.3 Da ilegalidade decorrente do subitem 11.9 do edital. Necessidade de exclusão
É expressa disposição de Lei que, em se tratando de licenças ambientais,
uma vez protocolado o pedido de renovação, as validades das licenças
ficam automaticamente prorrogadas, até o pronunciamento definitivo do
órgão ambiental competente. Como efeito disso, o protocolo do pedido de
renovação é documento válido à comprovação da validade de uma licença
ambiental. Mas, como uma das licitantes poderá apresentar tal protocolo ao
il. Pregoeiro se o subitem 11.9 proíbe isso; ainda que o protocolo de
renovação de uma licença ambiental seja legalmente aceito, válido?
Assim, como aqui demonstrado, não há qualquer impedimento à
apresentação de atestados de capacidade técnica com o CNPJ da filial,
enquanto a matriz é a credenciada e vice-versa, ou atestados com o CNPJ
de filial, enquanto outra filial é a licitante credenciada. E entender de modo
diverso não só vai no caminho contrário ao entendimento pacífico do TCU e
do STJ, como também aos princípios da ampla competitividade e
vantajosidade.
Isso posto, deve o edital ser retificado para que sejam excluídos os itens
2.10 e 11.3 do edital, ou, subsidiariamente, seja nele incluída uma ressalva
no sentido de que a diferenciação se resume aos documentos de
regularidade fiscal.

Analisados os argumentos constantes no texto do documento de esclarecimentos e
de impugnação, apresentamos as considerações a seguir:

DA APRECIAÇÃO E RESPOSTA
A impugnação do edital, ora requerida é tempestiva e fundamentada, deve-se,
portanto, ser acatada em parte:

1. Resposta ao item 2.1 Da necessária possibilidade de subcontratação de parte do
objeto licitado

Ao analisar o artigo 72 da Lei 8.666/93,
2
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Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da
obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso,
pela Administração. (Grifo nosso)

A possibilidade de subcontratação no âmbito dos contratos administrativos é
uma decisão que é formalizada na parte administrativa do processo licitatório, não
sendo a mesma ilegal e nem onerando o serviço, portanto é improcedente a
argumentação da impugnante e será mantida.

2. Resposta ao item 2.1.1 Da necessidade de comprovação de capacidade
técnica compatível como objeto licitado
Alegante afirma que deve “ser incluído no edital item que exija a
apresentação de atestado (s) técnico (s) que comprovem a capacidade técnica das
licitantes em, no mínimo, 50% da quantidade, dos prazos e das características do
objeto total desta licitação”. Contudo, ele mesmo apresenta uma decisão do TCU
estabelecendo que a exigência de execução de quantitativos NÃO DEVE ser
superior a 50%, ou seja, sem qualquer estabelecimento de quantidade mínima.
Conforme se ver:
9.5.3. limitem as exigências de capacidade técnico-operacional
aos mínimos necessários que garantam a qualificação técnica
das empresas para a execução de cada contrato do
empreendimento, devendo abster-se de estabelecer exigências
excessivas, que possam restringir indevidamente a
competitividade dos certames, a exemplo da comprovação de
experiência em percentual superior a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos a executar (conforme jurisprudência do
TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003-Plenário;
2.088/2004-Plenário; 2656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário),
cumprindo o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal e
o art. 3º da Lei 8.666/93; (TCU, Acórdão nº. 2.215/2008 –
Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler). (grifo nosso).

A exigência editalícia não estabelece obrigatoriedade de comprovação de
capacidade Técnico-Operacional, apenas a comprovação de Capacidade TécnicoProfissional, conforme item do edital:
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11.1.5.

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior (engenheiro ambiental) que detenham atestado (s) de
responsabilidade técnica por execução de serviço(s) de características
semelhantes ao objeto aqui licitado.

Considerando

o

vulto

do

quantitativo

estimado

no

processo

e

compreendendo que o profissional devidamente capacitado tornar possível o
cumprimento do objeto, a administração entende ser mais adequado, apenas a
exigência da Capacidade Técnica Profissional, assim ampliando ainda mais a
competição.
3. Resposta ao item 2.3 Da ilegalidade decorrente do subitem 11.9 do edital.
Necessidade de exclusão

Argumenta a empresa pleiteante (...)
“É expressa disposição de Lei que, em se tratando de licenças
ambientais, uma vez protocolado o pedido de renovação, as
validades das licenças ficam automaticamente prorrogadas, até o
pronunciamento definitivo do órgão ambiental competente”(...) Da
insubsistência dos itens 2.10 e 11.3 do edital. Inexistência de
distinção entre matriz e filial, bem como entre filial e filial de uma
mesma pessoa jurídica.

Considerando o presente momento de Pandemia e que alguns órgãos estão
trabalhando de forma remota e em alguns casos são prorrogados efeitos de
autorização de funcionamento, torna-se cabível acatar parcialmente a sugestão
referente 11.10, sendo possível a aceitação de “protocolos de entrega” ou
“solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente edital e seus anexos, desde que comprovados que o atraso na liberação é
de responsabilidade do órgão fiscalizador/deliberativo.
Em relação a alegação dos itens 2.10 e 11.3 do edital, será acatado, sendo
retificado seu texto, destinando-os seu efeito para no sentido de que a diferenciação
se resume aos documentos de regularidade fiscal.
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DA CONCLUSÃO
Com base no exposto e em acordo com parecer Jurídico da procuradoria,
recebo a impugnação interposta, tendo sido apresentada de forma tempestiva, para,
no mérito, acatar parcialmente pela ausência de fundamentação que sustente o
pleito de todo argumento da impugnante. Sendo acatado:
A alteração do Item 2.10 e 11.3 do edital, sendo retificado seu texto,
destinando-os seu efeito para o sentido de que a diferenciação se resume aos
documentos de regularidade fiscais obrigatórias as filiais. Sobre o Item 11.10, sendo
possível a aceitação de “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos, desde que
comprovados

que

o

atraso

na

liberação

é

de

responsabilidade

do

órgão

fiscalizador/deliberativo.

Contudo, considerando que os pontos abordados são requisitos que não
interferem a composição da proposta, assim, será mantido a data para realização
do certame, conforme citado no Edital do referido processo.

Serrolândia – Bahia, 18 de março de 2021

Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos

Pregoeiro
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ALTERAÇÃO DO EDITAL DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2021
– PROC. Nº 065/2021
O Município de Serrolândia/BA, através de seu Pregoeiro, torna público, para
conhecimento dos interessados a ALTERAÇÃO do Edital do Pregão Eletrônico em
epígrafe conforme segue.

Capítulo I – Das Alterações:
Considerando o pedido de alteração formalizado por empresa interessada, resolve alterar
o referido edital,
Onde se Lê:
2.10
a.
b.

Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.

(...)
11.3 Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à habilitação jurídica e à regularidade
fiscal deverão estar em nome da licitante com o n.° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme
segue:
a.
se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b.
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

(...)
11.10 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
Leia-se-á:
2.10
a.
b.

Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
estar em nome da licitante;
estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.

(...)
11.3 Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à regularidade fiscal deverão estar em
nome da licitante com o n.° do CNPJ.

(...)
11.10 Serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos, desde que
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comprovado o atraso na emissão do documento por parte do órgão deliberador.
Capitulo II – Da data
2.1 – Considerando que a alteração não afeta a composição da proposta, conforme art.
21, § 4º, da Lei 8.666/1993, FICA MANTIDA A DATA PARA REALIZAÇÃO DO
CERTAME, conforme Edital.
Capitulo II – Disposições Gerais:
2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas e termos do Edital de EDITAL do
Pregão Eletrônico Nº. 04/2021, que não foram alteradas pelo presente.
Prefeitura Municipal de Serrolândia/BA, em 18 de março de 2021.

Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos
PREGOEIRO
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PREÂMBULO
Serrolândia, 09 de março de 2021.

PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO) – COPEL
NÚMERO DA LICITAÇÃO NO PORTAL LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: 832628
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2021
II - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília):
Recebimento das propostas de preços: a partir da 12hs do dia 09/03/2021.
Abertura das propostas de preços: 19/03/2021 às 09h
Início da sessão de disputa: 19/03/2021 às 09h30min
Pregoeiro (a): Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos

III
LOCAL
DA
ENTREGA
DOS
ENVELOPES
PROPOSTA
COMERCIAL
/DOCUMENTAÇÃO/FÍSICA:
Prefeitura Municipal, localizada na Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710000, Setor: Comissão Permanente de Licitação - COPEL.
IV - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento,
descaracterização e destinação final de resíduos hospitalares, com o fornecimento em regime de
comodato, de bombona para condicionamento dos referidos resíduos das Unidades de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde no Município de Serrolândia-BA, especificações e quantitativos
constantes no Edital e seus anexos.
V - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO:
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do o termo será de 01 (um) ano contado a partir da data de
assinatura.
VI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR GLOBAL ESTIMADO:
VI.1
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 1.305 – IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.302 – GESTAO DA ATENÇAO BASICA
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.303 – MANUT. DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DA FAMILIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XWLRS9MPMSIKDRSMXL8AGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Março de 2021
10 - Ano - Nº 3872

Serrolândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% - 2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
DO SUS - 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.307 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% - 2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
DO SUS - 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.308 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% - 2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
DO SUS – 14

VI.2 VALOR ESTIMADO:
O Município reserva-se ao direito de só divulgar o valor estimado após o encerramento da etapa
de lances do pregão eletrônico. Precedentes: Acórdão n.º 1789/2009 – Plenário, Acórdão
3028/2010 - Segunda Câmara e Acórdão n.º 2080/2012 – Plenário, todos do Tribunal de Contas
da União.
VIII - LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
Entregar os materiais na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Manoel Novaes, nº 99,
Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000;
IX - ANEXOS:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preço;
Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo IV - Minuta da do Contrato
Anexo V - Dados para Assinatura do Contrato;
Anexo VI - Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte;
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
X. DA REGÊNCIA LEGAL
10.1 Lei n.º 10.520/02;
10.2 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;
10.3 Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.
10.4 Decreto Federal n.º 10.024/19;
10.5 Decreto Municipal nº 078/2020;
XI. DO TIPO/FORMA DO SERVIÇO
11.1 Menor Preço por global.
11.2 Imediato após a assinatura do contrato.
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DO EDITAL - PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO)

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1.
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos
hospitalares, com o fornecimento em regime de comodato, de bombona para condicionamento
dos referidos resíduos das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de
Serrolândia-BA. Conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital Termo de Referência.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1.
A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com as condições
estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.
2.2.
Poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes que atendam às condições
deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente
credenciadas, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br, para acesso ao sistema eletrônico
LICITAÇÕES-E.
2.3.
Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão estar credenciados junto
ao Banco do Brasil S/A, até a data de realização do Pregão.
2.4.
Como requisito para participação no pregão eletrônico, a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação do
presente Edital.
2.5.
Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei
Complementar n° 123/2006 e o Decreto n° 086/2020.
2.6.
As microempresas ou empresas de pequeno porte e/ou equiparadas que desejarem
fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 deverão declarar, em campo
próprio do Sistema, que atendem aos requisitos do art. 3° da referida Lei.
2.7.
A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas
na legislação.
2.8.
Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.9.
Não poderão participar desta licitação:
a.
empresário e sociedade empresária ou simples suspensos de participar de licitação e
impedidos de contratar, durante o prazo da sanção aplicada;
b.
empresário e sociedade empresária ou simples declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c.
empresário e sociedade empresária ou simples impedidos de licitar e contratar com a
União, durante o prazo da sanção aplicada;
d.
empresário e sociedade empresária ou simples proibidos de contratar com o Poder
Público, em razão do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei n° 9.605/98;
e.
empresário e sociedade empresária ou simples proibidos de contratar com o Poder
Público, nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92;
f.
quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/93;
f.
1. Considera-se “participação indireta” a que alude o ar t. 9° da Lei n° 8.666/93 a
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participação no certame de sociedade empresária ou simples em que uma das pessoas listadas
no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico
acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
g.
sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
h.
empresário e sociedade empresária ou simples cuja inscrição, contrato social ou
estatuto indique objeto que não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
i.
empresário e sociedade empresária ou simples que se encontrem em processo de
dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência;
j. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
k. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
11.3
a.
c.

Os documentos fiscais apresentados nesta licitação deverão:
estar em nome da licitante;
estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoese.com.br, observado o seguinte:
a.
o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
b.
a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;
c.
o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade
da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos durante a sessão pública.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
4.1.
No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá encaminhar a referida proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, bem como, a documentação comprobatória dos
requisitos de habilitação estabelecidos no Item 11 deste edital.
4.2.
Os documentos mencionados no item anterior deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do campo próprio do sistema.
4.2.1.
A etapa de que trata a condição acima será encerrada automaticamente com a
abertura da sessão pública.
4.2.2.
As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.2.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar, nesse
momento, a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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4.3.
A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, OS VALORES
UNITÁRIOS E O VALOR TOTAL PARA A SERVIÇOS/AQUISIÇÃO CONFORME PRAZO
PERIODO DE VIGÊNCIA, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto.
4.3.1.
A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas
no Anexo I deste edital.
4.4.
A licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para
a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
4.6.
Nessa etapa não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente
após a fase de lances.
4.6.1.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público
após o encerramento da etapa de lances.
4.7.
As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
4.8.
Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, a
licitante fica liberada dos compromissos assumidos.
4.9.
A celebração do contrato após vencido o prazo estabelecido na condição 4.7 importa
em prorrogação da validade da proposta.
4.10.
Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no
Anexo I do Edital.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1.
No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública
na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio www.licitacoese.com.br (LICITAÇÕES-E).
5.2.
A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.2.1.
Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
copelserrol@hotmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
podendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
5.3.
As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis
na internet.
5.4.
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua
desconexão.
6. DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS
6.1.
Após a abertura da sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
6.1.1.
Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6.1.1.1.
as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
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6.1.1.2.
os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
6.1.1.3.
as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante, a
identificação da licitante.
6.2.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
6.3.
Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a desclassificação da
proposta.
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1.
Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento
e respectivo horário de registro e valor.
7.2.
Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
a.
as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
b.
a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
pelo sistema;
c.
lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro no sistema,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiramente.
7.3. Durante a sessão pública deste pregão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
7.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.5. Nesta fase, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível. Caso a licitante não concorde com a exclusão do lance, poderá
encaminhá-lo novamente.
7.5.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não desonera a
licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.
7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão deste pregão
eletrônico será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação expressa do fato aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br (LICITAÇÕESE).
SUBITEM I - MODO DE DISPUTA DE LANCES: ABERTO E FECHADO
7.8. Será adotado para envio de lances, nesta licitação, o modo de disputa “aberto e fechado”, no
qual as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de lance final e
fechado.
7.9. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos, sem
prorrogação. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção
de lances será automaticamente encerrada.
7.10. Encerrado o prazo aleatório acima previsto, o sistema selecionará:
a.
O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por
cento superior àquela, para que possam ofertar um lance final e fechado em até 2 (dois) minutos,
que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
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b.
Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um
lance final e fechado em até 2 (dois) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
7.11. Encerrados os prazos estabelecidos nas alíneas a e b da condição 7.10, o sistema
ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
7.12. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos das alíneas “a” e “b” da
condição 7.10, haverá o reinício da etapa fechada para que as demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
que será sigiloso até o encerramento deste prazo. Encerrado o prazo, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.
7.13.
Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, para as demais licitantes, seguindo o disposto na
condição 7.12.
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1.
Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate para
ME/EPPs, previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, seguido da aplicação do direito de preferência estabelecido no § 2° do art. 3° da Lei n°
8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
8.2.
Caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva, os critérios de desempate
serão aplicados nos termos da condição 8.1.
8.2.1. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
SUBITEM - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
8.3.
Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte, considerar-se-á empatada a proposta dessas empresas que for igual ou até 5%
superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a proposta
classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da seguinte forma:
a.
classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
enquadrem na situação prevista na condição 8.3;
b.
convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a menor
proposta dentre as classificadas na forma na condição 8.3, “a”, para que, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que será
classificada em primeiro lugar;
c.
não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na
situação da condição 8.3, “b”, ou não ocorrendo a regularização fiscal e trabalhista conforme o
disposto na condição 11.17, ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem
e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma da condição 8.3, “a”, para
o exercício do mesmo direito.
8.4.
Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista na condição 8.3 e suas alíneas, o
objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
9. DA NEGOCIAÇÃO
9.1.
Finalizada a etapa competitiva, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
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proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital, observado,
ainda, o valor máximo estimado para a contratação e as disposições constantes das condições
10.09 a 10.11deste Edital.
9.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
9.3.
Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio,
através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
9.3.1.
A licitante vencedora deverá enviar a proposta de preços devidamente adequada ao
último lance e/ou ao valor ofertado após negociação, por meio de campo próprio do sistema.
9.3.2.
O prazo para envio da proposta adequada ao último lance e/ou ao valor ofertado
após negociação, bem como de documentos complementares é de, no mínimo, 02 (duas) horas a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
9.3.3.
Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
9.4.
No momento da negociação, o Pregoeiro solicitará ao licitante que confirme a presença
no Chat. Caso não haja confirmação, o Pregoeiro concederá prazo de até 10 (dez) minutos para
manifestação do licitante
9.4.1.
Caso não haja manifestação da Licitante no prazo referido no item 9.4, o Pregoeiro
poderá conceder prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para envio de proposta adequada,
observando o disposto no item 5.4 do edital no tocante à responsabilidade decorrente do não
acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão.
10. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1.
Encerrada a etapa de negociação o Pregoeiro examinará a proposta mais bem
classificada quanto à sua adequação à especificação do objeto licitado e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estipulado para contratação, constantes, respectivamente, do Anexo
I (Termo de Referência) deste Edital.
10.2.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
10.3.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da
remuneração, em conformidade com o disposto no artigo 44, § 3°, da Lei n° 8.666/93.
10.4.
Não serão aceitas propostas com valores global e/ou unitário superiores ao máximo
estimado pela Administração ou com preços manifestamente inexequíveis.
10.4.1.
Também não serão aceitas propostas cujos valores global e/ou unitário apresentem
mais de duas casas decimais.
10.4.2.
Ocorrendo a situação prevista na condição 10.4.1, a licitante poderá ajustar a
proposta, sem aumento do preço ofertado, observando-se o disposto nas condições 10.3.
10.5.
Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação
são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
10.6.
Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §
3°, Art. 43 da Lei n° 8.666/93.
10.7.
Se houver inícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e
econômica da oferta.
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10.8.
O Pregoeiro poderá converter o processo em diligência para que a licitante
demonstre a exequibilidade de sua proposta. Em sendo esta comprovada, a proposta será
admitida. Caso contrário, a proposta será desclassificada.
10.9.
É ônus da licitante ter sempre à disposição documentos capazes de comprovar a
exequibilidade de sua proposta.
10.10.
Se o preço constante da proposta mais bem classificada for superior ao preço
estimado para a contratação, o Pregoeiro negociará com a licitante, com vista à obtenção de
menor preço dentro do valor referencial estimado. A presente análise será feita após a fase de
lances.
10.11.
Ocorrendo a situação descrita na condição 10.10e caso a licitante não aceite
baixar o seu preço, será este considerado excessivo e a proposta desclassificada.
10.12.
O preço proposto no lance final, ou aquele obtido por meio de negociação, será
fixo e irempedtável e nele deverão estar incluídos os tributos, fretes e demais encargos
necessários à execução do objeto licitado.
10.13.
Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço, o Pregoeiro irá avaliar as condições de habilitação da licitante.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1.
Encerrada a etapa competitiva, bem como realizada a negociação e a aceitabilidade da
melhor proposta, o Pregoeiro passará ao exame dos documentos que constam no sistema,
devendo ser atendidas às seguintes exigências de habilitação:
11.1.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor
de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis)
anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14
(catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (Lei n.° 9.854/99).
11.1.2. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na
forma do art. 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93.
11.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de Identidade do Sócio;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores;
d)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
f)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
11.1.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União,
no âmbito da RFB e da PGF N abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas
alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;
b) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT expedida pelo TST.
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11.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.1.6. Prova de registro e regularidade de situação da empresa e de seu (s) responsável (is)
técnico (s) no CREA com jurisdição na sede do licitante;
11.1.7. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nível superior (engenheiro ambiental) que
detenham atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de serviço(s) de
características semelhantes ao objeto aqui licitado.
a.1) A Comprovação de possuir a Licitante, no seu quadro permanente, profissional
referenciado no item anterior, será feita através de:
x
x
x

Contrato de Trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social),
acompanhada das 03 (três) ultimas guias de recolhimento do FGTS;
Em se tratando de Sócio ou Diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo
contrato social, estatuto e/ou Ata em vigor, devidamente registrado no órgão
competente.
Serão aceitos como comprovação de pertencer ao quadro permanente,
contratos em regime de prestação de serviços, do responsável Técnico, desde
que não seja específico para esta licitação, devendo ter sido firmado por tempo
superior ao período de vigência da referida licitação, acompanhado de registro
no respectivo conselho do profissional, como responsável técnico da empresa.

a.2) Se o (s) profissional (is) detentor (res) do (s) atestado (s) indicado para o certame e
futuro contrato for outro que não aquele profissional responsável técnico da empresa,
deverá ser apresentado, adicionalmente a certidão de registro e regularidade do conselho
competente.
11.1.8. Apresentação de relação explícita e declaração formal da sua disponibilidade, das
instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação;
16.3.5. A prestação das certidões/documentos abaixo:
11.1.9. Alvará de localização e funcionamento, emitida pela Administração Pública Municipal da
sede do licitante;
11.1.10.
Certificado de Regularidade da Empresa no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, emitida pelo
IBAMA, na forma da Lei Federal n ° 6.938 de 31 de agostode1981;
11.1.11.
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadores de
Recursos Naturais (CEAPD), emitido pelo INEMA;
11.1.12.
Licença de Transporte para Resíduos de Serviços de Saúde, dos Grupos A, B e E,
conforme Resolução CONAMA 358/05, emitido pelo INEMA;
11.1.13.
Certificado de curso MOPP – Movimentação e Operação de Produtos Perigosos
do(s) motorista(s) da empresa responsáveis pela coleta;
11.1.14.
CIV / CIPP do INMETRO – Certificado de Inspeção Veicular / Certificado de
Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos;
11.1.15.
Comprovação de disposição final dos resíduos de saúde tratados em aterros
licenciados, devendo a comprovação se dar mediante o contrato, com firma reconhecida, entre o
aterro e a subcontratada, devidamente acompanhado da Licença de Operação para Tratamento
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Térmico de Serviços da Saúde, dos Grupos A, B e E e descaracterização de acordo com a
CONAMA 358/05 emitido pelo INEMA.
11.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, em vigor.
a).1 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar- serão
válidas, contados de sua expedição;
a).2 A regularidade dos documentos exigidos na Habilitação será confirmada a autenticidade por
meio de consulta “on-line”;
a).3 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para
conferência e autenticação;
a).4 Quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação de
uma filial, deverá apresentar os documentos relativos à Prova de Regularidade com a Fazenda
Federal, com a Seguridade social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante.
11.3. Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à habilitação jurídica e à regularidade
fiscal deverão estar em nome da licitante com o n.° do CNPJ;
11.4.
11.5. No caso das alíneas da condição 11.3, serão dispensados da filial aqueles documentos
que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.
11.6. Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro
estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá comprovar também a sua regularidade
fiscal e trabalhista, observando-se o disposto na condição 11.3.
11.7.
Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá realizar consulta nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissoras de certidões, constituindo meio legal de prova, conforme art. 43, §3°, do
Decreto 10.024, de 2019.
11.8.
As regularidades fiscal e trabalhista poderão ser comprovadas pela apresentação de
certidão positiva com efeito de negativa.
11.9.
Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão
considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à
data da sessão deste certame.
11.10. Serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos, desde que comprovado o atraso na
emissão do documento por parte do órgão deliberador.
11.11. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
11.12. Serão declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos não atendam aos requisitos
aqui estabelecidos, observando-se os benefícios elencados neste Edital para as ME/EPP.
11.13.1. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante
mais bem classificada, exclusivamente via sistema, após o encerramento do envio de lances, em
no mínimo, 2 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado
motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante
solicitação formal de prorrogação por parte da licitante, sob pena de inabilitação.
11.13. A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar o encaminhamento da documentação
original de habilitação.
11.14.
Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em
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original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.
11.15.
Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrolândia,
situada à Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro.
SUBITEM I - DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.16.
Para a habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatória
a apresentação de toda a documentação elencada na SEÇÃO XI, deste Edital, inclusive quanto à
regularidade fiscal e trabalhista, ainda que haja alguma restrição.
11.17. Caso haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação. A prorrogação do referido
prazo poderá ser concedida, por igual período, a critério da Administração, quando requerida pela
licitante mediante apresentação de justificativa.
11.18. O prazo acima indicado terá como termo inicial a data em que for concluída a habilitação,
sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o respectivo acompanhamento.
11.19. A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição 11.16, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.°
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na forma do art.
4.°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, para assinar o contrato, ou, ainda, revogar a licitação.
12. DOS RECURSOS
12.1.
Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos,
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
12.2.
A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior,
implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
12.3. Apresentada a intenção de interpor recurso, o Pregoeiro deverá verificar a presença dos
requisitos recursais (tempestividade, legitimidade, sucumbência, interesse e motivação), sem
adentrar, neste momento, no mérito recursal.
12.4. Presentes os requisitos recursais, o Pregoeiro aceitará a intenção do recurso, caso
contrário, a rejeitará, motivadamente, em campo próprio do sistema.
12.5. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr
do término do prazo da recorrente.
12.5.1. Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema LICITAÇÕES-E exige
o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões recursais no prazo indicado.
12.6. Para efeito do disposto no § 5° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/1993, fica a vista dos autos
do Processo administrativo conforme item nº I do Edital franqueada aos interessados.
12.6.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
12.7.
O Pregoeiro receberá, examinará e instruirá os recursos interpostos de suas decisões,
podendo, na oportunidade, reconsiderá-las.
12.8.
As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
12.8.1. Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
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12.9.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto do presente Pregão será adjudicado, pelo Pregoeiro, à licitante(s) (s) vencedora
(s).
13.2. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da Prefeitura
Municipal de Serrolândia poderá homologar a licitação, determinando a consequente contratação.
13.3. Havendo recurso submetido à autoridade competente da Prefeitura Municipal de
Serrolândia, esta, se decidir por seu improvimento, procederá, de logo, ao ato de adjudicação e à
homologação do procedimento, após constatar sua regularidade.
14. DO CONTRATO
14.1. Será firmado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante do Anexo
II, com cláusulas regidas pela Lei n.° 8.666/93, integrando-o, ainda, os dados constantes da
proposta vencedora, bem como as condições estatuídas neste ato convocatório.
14.2. A vigência do contrato será de acordo com o Item V do Edital, podendo ser prorrogado até o
limite legal, seguindo- se o quanto estabelecido no Anexo I deste Edital.
14.3. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas na
habilitação.
14.4. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 dias úteis, contados da
respectiva convocação.
14.5.
O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
14.6.
A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido na condição 14.4, sem
justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de
todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades
cabíveis, sendo facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação,
nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n° 10.520/2002.
14.7. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com a
apresentação das devidas justificativas.
15. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
15.1.
Os preços serão fixos, podendo ser ajustados de acordo com Lei 8.666/93
15.2.
As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
poderão acorrer através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por
meio de documentação a se analisada pelo representante da Prefeitura Municipal de Serrolândia
e deve ter por base os preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:
a)
b)
c)

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivos da categoria.

16. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
16.1.
O (A) serviço/aquisição contratado será executado na forma estabelecida no termo
de referência, Anexo I, deste Edital.
17. DAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS NA LICITAÇÃO E PELO
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
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17.1.
De acordo com o disposto no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará IMPEDIDA DE
LICITAR E DE CONTRATAR com a União e será descredenciada, PELO PRAZO DE ATÉ 5
(CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas prevista sem edital e no contrato e das demais
cominações legais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a licitante que:
a.
não mantiver a proposta, injustificadamente;
b.
comportar-se de modo inidôneo;
c.
fizer declaração falsa;
d.
cometer fraude fiscal;
e.
não encaminhar a documentação exigida no certame ou encaminhar documentação falsa;
f.
falhar ou fraudar na execução do contrato;
g.
não apresentar situação regular no ato de assinatura do contrato;
h.
recusar-se injustificadamente a assinar o contrato;
i.
não executar o objeto licitado;
j. retardar a execução do objeto licitado;
k. executar objeto que não atenda à especificação exigida no edital.
17.2. Para os fins da alínea “b”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94,95 e 97 da Lei n° 8.666/93.
17.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
17.4. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no
qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido no art. 87, § 2°
da Lei 8.666/93.
17.5. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, a licitante vencedora estará
sujeita as multas Previstas na Lei 8.666/93.
17.6. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à
Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
17.7. Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o
disposto na condição 17.6, será a licitante ou contratada, se for o caso, intimada para efetuar o
pagamento.
17.8. As situações mencionadas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 podem
ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.
17.9. Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual
serão dirigidos à Comissão de Licitação, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos
no art.109 da Lei 8.666/93.
18. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, a licitante
poderá formular consultas por meio do e-mail copelserrol@hotmail.com, informando o número
deste Pregão.
18.2. Quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários poderão ser obtidos por
intermédio do telefone (74) 3660-2188 de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12h, ou
conforme portaria expedida por esta edilidade alterando o expediente administrativo.
18.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data estabelecida para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão.
18.4. A impugnação poderá ser enviada diretamente para o e-mail: copelserrol@hotmail.com ou
protocolada na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrolândia, de segunda a
sexta-feira, no horário das 08h às 12h, ou conforme portaria expedida por esta edilidade alterando
o expediente administrativo
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18.5. Caberá ao Pregoeiro manifestar-se acerca da impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis,
a contar da data em que recebê-la, encaminhando-a, em seguida, à autoridade competente da
Prefeitura Municipal de Serrolândia para proferir decisão.
19. DA ANTICORRUPÇÃO
19.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
19.1.1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
19.1.2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
19.1.3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
19.1.4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
19.1.5. “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula 17. deste Edital;
19.2. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício
ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por
motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,
mediante decisão fundamentada.
20.2. O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação COMPEL, localizada na Prefeitura Municipal de Serrolândia, nos dias úteis, das 08h às 12h, de
segunda a sexta (HORA LOCAL), assim como na internet para download, nos endereços
eletrônicos: https://www.serrolandia.ba.gov.br/; Junto à plataforma eletrônica de licitações do
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br.
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
obrigatoriamente, salvo disposição em contrário, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
20.4. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou
apresentação de documentos relativos a esta licitação.
20.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema
eletrônico.
20.6. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, a
Administração poderá fixar prazo, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei 8.666/93, para apresentação
de nova proposta ou nova documentação, escoimada das causas da desclassificação ou
inabilitação.
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20.7. O Pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para
atendimento.
20.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, essa somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
20.9. O Pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
20.10. Salvo disposição em contrário, constante do Termo de Referência ou do contrato, são
vedadas à licitante vencedora a subcontratação total ou parcial do objeto licitado e a cessão ou
transferência total ou parcial do contrato.
20.11. O contratado é obrigado a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o
consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor.
20.12. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. Devido a
exigência do sistema SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, do Tribunal de Contas do
Município, faz-se necessário o envio das certidões comprobatórias de regularidade fiscal, da
qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica solicitado no Item 11 - DA
HABILITAÇÃO para fins de preenchimento dos campos obrigatórios do referido sistema.
21. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
21.1. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por Item/lote;
22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
22.1. O custo máximo da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances.
22.2. A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto,
deverá ser encaminhada à Comissão por meio de campo próprio do sistema com no prazo
máximo de 2 (duas) horas contados a partir do encerramento da disputa de lances.
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PREGÃO N° 04/2021 (ELETRÔNICO) - COPEL
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento,
descaracterização e destinação final de resíduos hospitalares, com o fornecimento em regime de
comodato, de bombona para condicionamento dos referidos resíduos das Unidades de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde no Município de Serrolândia-BA, de acordo especificação deste

Edital.
2 – JUSTIFICATIVA:
O Município de Serrolândia não dispõe, em seu quadro de servidores, de pessoal suficiente para a
realização dos serviços de coleta de lixo hospitalar, assim como não dispõe de
equipamentos/veículos adequados para a perfeita execução dos referidos serviços, de modo que,
com vistas à promoção do bem estar da população, melhoria do aspecto visual da cidade e
atenção à saúde pública, tratando-se de serviço de extrema necessidade e de importância
singular, é que se faz necessária a presente solicitação.
A presente contratação visa atender as Resoluções da Diretoria Colegiada da Agencia Nacional
do Meio Ambiente, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde, e para a contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final lixo hospitalar.
O acúmulo de Lixo Hospitalar é de extrema periculosidade, podendo gerar a proliferação de
doenças, e com isso, colocar em risco a saúde pública. Além disso, trata-se de um serviço
essencial, que esta Coordenação não pode dispor. Assim, é necessário que o serviço contratado
seja de forma contínua.
3 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
3.1 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 01 (um) ano consecutivo,
a contar da data determinada da assinatura do Termo contratual, podendo ser prorrogado nos
termos do inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo
prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos.
4 – REGIME DE EXECUÇÃO:
O Regime de execução será o da empreitada por preço unitário.
5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
O critério de julgamento será o de menor preço global.
6 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
Descritas no item 11.1.5 do Edital.
7 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
7.1. Fica a cargo do CONTRATANTE a fiscalização da perfeita execução deste serviço;
7.2. A fiscalização dos serviços, bem como a gestão do contrato ficará a cargo do setor solicitante,
podendo ser através um ou mais servidor(es), que será(ão) posteriormente designado(s) para este
fim.
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8 – ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO DO CONTRATO:
8.1. a gestão do contrato ficará a cargo do setor solicitante, que irá verificar se a execução do
contrato está de acordo com o contratado;
8.2. Conferir e encaminhar as faturas ao setor competente para autorizar os pagamentos;
8.3. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento do contrato.
9 – FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão realizados mensalmente pela CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias,
contados da emissão da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser atestada pelo setor solicitante do
contrato.
10 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar o pagamento ajustado;
10.2. Fiscalizar a execução deste contrato; e
10.3. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
10.4. Assegurar às pessoas credenciadas pela CONTRATADA livre acesso as suas instalações,
na extensão necessária para a execução do objeto contratual;
10.5. Fornecer os dados técnicos e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, em tempo
hábil, de forma a não comprometer a execução do objeto contratual;
10.6. Comunicar imediatamente, por escrito ou por telefone, à CONTRATADA qualquer deficiência
ou falha encontrada na execução do CONTRATO;
10.7. Designar profissional com perfil técnico para acompanhar a retirada dos materiais durante o
processo de execução dos serviços;
10.8. Fiscalizar a execução do contrato na forma prevista na lei 8.666/93;
10.9. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do
contrato; Acompanhar, fiscalizar e controlar a coleta nos locais indicados;
10.10. Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços estabelecidos neste projeto básico;
10.11. Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre a ocorrência de qualquer fato que esteja
fora da rotina de trabalho, prevista neste projeto básico;
11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.2. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprido a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, pagamento de
pessoal e em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
11.3. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
11.4. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal
(Federal, estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial,
decorrentes da execução do contrato;
11.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da
execução dos serviços ou de materiais empregados;
11.6. Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
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11.7. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as especificações constantes no Edital do
Pregão Presencial nº 046/2017, e seus anexos.
11.8. Ainda consta como obrigação:
a) A Contratada deverá dispor de veículo adequado, seguindo a NBR 12810 da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas);
b) Arcar com todas as despesas necessárias a execução deste CONTRATO.
c) A coleta deverá ser realizada de acordo com o cronograma especificado pela mesma. A
depender da necessidade existente esses quantitativos poderão ser reavaliados;
d) A Contratada deverá proceder à coleta e transporte de acordo com o preconizado na RDC
(Resolução de Diretoria Colegiada) 306, de 07/12/2004 e suas atualizações, a qual encontra-se
disponível no site da ANVISA.
e) A Contratada deverá descartar os resíduos de serviços em saúde em local tecnicamente
apropriado e que possua autorização/licença do órgão oficial de Controle Ambiental de jurisdição
do serviço, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT, CONAMA e suas atualizações.
f) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
técnicas exigidas na licitação;
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente as Unidades ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e comercial, resultante
da execução do Contrato;
i) Somente transferir a outrem, parte do Contrato firmado com a Contratante, com prévia e
expressa anuência;
j) Somente realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, com prévia e expressa anuência do Contratante;
l) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina das Unidades ou ao interesse do Serviço
Público;
k) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não estejam atendendo suas necessidades.
Em caso de falta ou ausência legal, a Contratada obriga-se a substituir o faltoso no prazo de 2
(duas) horas da comunicação feita pela Unidade responsável;
m) Manter os empregados contratados devidamente uniformizados, portando crachá de
identificação e munidos de equipamentos de segurança para proteção individual legalmente
exigíveis.
n) A Contratada obriga-se a prestar os serviços nas unidades hospitalares listadas deste
instrumento.
o) Em caso de qualquer contratempo com os funcionários da empresa, a mesma não poderá
interromper a coleta, nem causar nenhum prejuízo à Instituição.
p) A empresa deverá garantir a coleta na frequência relacionada neste projeto básico, mesmo em
casos de situações adversas no processo operacional da empresa.
q) Os funcionários da empresa, no momento da coleta, deverão estar utilizando os EPIs
(Equipamentos de Proteção individual) necessários para o contato com resíduos.
r) Responsabilidade sobre a guarda e manutenção dos materiais necessários à execução dos
serviços;
s) A responsabilidade sobre o pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários ao
cumprimento do contrato e perfeita execução dos serviços;
12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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12.1 As despesas referentes à prestação do serviço correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 1.305 – IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.302 – GESTAO DA ATENÇAO BASICA
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.303 – MANUT. DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DA FAMILIA
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% - 2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
DO SUS - 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.307 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% - 2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
DO SUS - 14
Unidade: 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto. /Atividade: 2.308 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento Despesa 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Sub Elemento: 33903904 – TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)
Fonte de Recursos: REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% - 2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
DO SUS – 14

13 SERVIÇOS
13.1 CONTROLE DA COLETA

A coleta do resíduo objeto deste deverá ser realizada de acordo com o descrito abaixo
neste Termo de Referência. Ao chegar à unidade hospitalar, o colaborador responsável
da CONTRATADA deverá acionar a pessoa responsável da Unidade da CONTRATANTE
para acompanhar a coleta e em seguida assinar o manifesto de carga de coleta. Ao final
de 30 (trinta) dias da execução do serviço, estes deverão ser anexados com a nota fiscal
e enviados à Secretaria de Saúde do Município de Serrolândia-BA.
14. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados de acordo com as necessidades das unidades vinculadas a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Item 15 deste termo. O fornecimento das bombonas
adequados para o armazenamento dos resíduos nas Unidades de Saúde, será de
responsabilidade da contratada. Os resíduos transportados deverão receber tratamento
adequado, sendo que os métodos utilizados serão de inteira responsabilidade da contratada. A
coleta e transporte deverão ser efetuadas por veículo com as adaptações necessárias, atendendo
por completo as normas vigentes, inclusive a identificação da carga transportada. O destino final
do resíduo será de total responsabilidade da empresa contratada, sendo que deverá apresentar
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as licenças necessárias. Todo pessoal, equipamento e materiais adequados para o serviço será
de responsabilidade do contratado.
A coleta do lixo deverá ser realizada pela contratada nas unidades abaixo descritas, de acordo
com a necessidade. O levantamento das quantidades de bombonas a serem utilizadas em cada
unidade aqui especificadas foi feita pela própria Secretaria de Saúde e representa uma visão
dentro da necessidade mensal.
14.1. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
a) Para fins da presente licitação os serviços são assim discriminados: A coleta dos RSS
consiste no recolhimento dos resíduos infectantes ambulatoriais, hospitalares e de PSF,
UBS, e seu transporte e disposição final em incinerador ou autoclave.
b) Os serviços deverão ser executados no período diurno por funcionário devidamente
orientado para a execução destes serviços afim de não causar acidentes e contaminação
por má execução. A coleta dos resíduos de saúde deverá ser executada através do
método direto nas Unidades Sanitárias do Município, sendo que os mesmos deverão estar
acondicionados em sacos plásticos e dentro das bombonas fornecidas (em regime de
comodato) pelo licitante vencedor observando-se sempre as disposições legais para cada
grupo.
c) A CONTRATADA deverá orientar os estabelecimentos de saúde caso não estejam
acondicionando devidamente os resíduos infectantes, principalmente os perfurocortantes
de modo a evitar perfuração em mãos, pernas etc.
d) Os resíduos infectantes deverão ser recolhidos por veículo especial estanque e com
revestimento interno lavável a fim de evitar mau cheiro, odores e o acúmulo de resíduos
em frestas.
e) A equipe e os equipamentos para execução da coleta de RSS serão constituídos de: 01
(um) veículo especial para esta coleta, 01 (um) motorista, 02 (dois) coletores equipados
com os todos os EPI tais como: bota, luvas especiais, máscara, uniforme a fim de serem
identificados nos locais de coleta. O veículo a ser utilizado na coleta dos RSS deve ser
equipado com carroceria metálica isolada do condutor, totalmente vedada para
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde infectantes, este compartimento
deverá ser lavável e sem qualquer abertura que possa infiltrar restos de resíduos. O
veículo deverá ser emplacado de acordo com as exigências legais do Departamento
Estadual de Trânsito.
f) A coleta nas unidades de saúde deverá ser feita de acordo com a programação a ser
definida pelo Município.
g) A Contratante e Contratada devem atentar ao disposto na Resolução CONAMA nº
358/2005

14.2. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) - são aqueles provenientes de
qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou
animal; de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de
farmacologia e saúde; medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; aqueles
provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e de barreiras
sanitárias (Resolução CONAMA nº 283/2001 – Art. 1º, I). Os RSS devem ser classificados
nos grupos “A”, “B” e “E”, conforme definem as Resoluções Conama nº 358, de 29.4.2005
e Resolução RDC-306 de 7.12.2004. GRUPO A: Resíduos com a possível presença de
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração,
podem apresentar risco de infecção. Os RSS que compõem o Grupo “A” são aqueles que
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apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de
agentes biológicos.
GRUPO B: Os RSS que integram o Grupo “B” são aqueles que contêm substâncias
químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo
de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
GRUPO E: Os RSS relativos ao Grupo “E” são materiais perfurocortantes ou
escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro,
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros
similares.
a) COLETA: É o conjunto de atividades para a remoção dos resíduos devidamente
acondicionados e dispostos no ponto de oferta, mediante o uso de veículos
apropriados para tal.
b) COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ato de recolher ou transportar resíduos sólidos
de qualquer natureza, utilizando veículos e equipamentos apropriados para tal fim.
(ABNT NBR 12.980/1992).
c) COLETA DE RSS: coleta regular que remove resíduo proveniente de hospitais,
casas de saúde, farmácias e estabelecimentos similares. Está dividida em coleta
ambulatorial e coleta hospitalar externa (ABNT NBR 12.980/1993).
d) ITINERÁRIO OU ROTEIRO DE COLETA: É o trajeto efetuado pelo veículo coletor
dentro da área do setor.
e) PERÍODO DE COLETA: espaço de tempo correspondente à execução dos
serviços de coleta durante uma determinada fase do dia, podendo ser diurna ou
noturna (ABNT NBR 12.980/1993).
f) TRANSPORTE: É a transferência física dos resíduos sólidos coletados até uma
unidade de tratamento ou disposição final, mediante o uso de veículos apropriados
para tal.
g) VEÍCULO DE COLETA DE RSS: veículo utilitário com carroceria especial,
estanque, que permite alto nível de higiene e que pode transportar sacos
descartáveis, sem rompê-los (ABNT NBR 12.980/1993).
h) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): conjunto de uniformes
constituído de calça, camisa, bota, luva, boné, etc. utilizados pelos trabalhadores
de limpeza urbana (ABNT NBR 12.980/1993).
15. LOCAIS/QUANTIDADE DE COLETA NA ZONA URBANA / ZONA RURAL
UNIDADE DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO SALES RIOS
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MORADA NOVA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA GASTÃO PEDREIRA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BARRACAS
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VÁRZEA DO MEIO

LOCAL
SEDE
SEDE
SEDE
POV. BARRACAS
POV. VÁRZEA DO MEIO
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UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CRUZ DE ALMA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VÁRZEA DA PRAIA

POV. CRUZ DE ALMAS
POV. VÁRZEA DA PRAIA

1
1

TOTAL DE BOMBONAS ESTIMADA A SEREM COLETADAS MENSALMENTE SÃO: 10 (DEZ)
BOMBONAS DE 200 LITROS.
Obs: As bombonas correspondem a uma quantidade estimada, podendo para tanto, ser solicitada
a transferência, acréscimo ou supressão das mesmas para outros locais dentro do município, sem
acréscimo a Contratante.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Contratada deverá executar os serviços do presente contrato de acordo com a proposta
apresentada e a fornecer toda mão de obra, equipamentos necessários para plena execução dos
serviços contratados, mantendo funcionários devidamente credenciados e uniformizados em
número e especificação compatíveis com a natureza e cronograma dos serviços, bem como
dispor dos veículos para o transporte adequado do objeto, conforme as determinações aqui
dispostas. A executora deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, devendo comunicar, por escrito,
à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
presente. Deverá ainda, atender prontamente as reclamações dos munícipes, executando os
serviços conforme o pactuado no procedimento licitatório e no presente instrumento contratual.
A fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do presente contrato, em nenhuma
hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos danos
materiais ou morais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões próprias ou de
seus funcionários e prepostos. Deverá comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços. Todos os encargos
sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos, em
decorrência do presente contrato correrão por conta da executora. Todas as despesas com fretes,
impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto deste
contrato, correrão por conta da executora. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos
materiais e ou pessoais causados à CONTRATANTE, seus empregados ou a terceiros, como
consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados,
decorrente de sua prestação de serviços. A executora dos serviços aqui elencados, durante a
execução dos serviços, deverá fornecer à CONTRATANTE o certificado do tratamento e
destinação final dos resíduos que conforme sua classificação torne-se obrigatório cuidados
especiais conforme determina RDC 306 CONAMA.
17. PAGAMENTO
O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente de acordo com o quantitativo
utilizado, pela PREFEITURA, no prazo de até 15 (décimo quinto) dia útil do mês subsequente
após a execução do serviço e a atestação da nota fiscal, emitida em nome da CONTRATANTE,
no valor e condições estabelecidas neste contrato.

18. DO FORO
18.1. Será eleito o Foro a comarca de Serrolândia para dirimir quaisquer questões
oriundas do Contrato.
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO) - COPEL
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
NÚMERO DO C.N.P.J.:
TEL/FAX:
TEL/FAX: E-MAIL:

PREGÃO
ELETRÔNICO
N.º XXX/2021
COPEL

PESSOA PARA CONTATO:

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços especializados de Coleta, transporte e destinação de resíduos
sólidos de saúde (RSS), acondicionado em bombonas de 200 litros, (fornecidas em regime de comodato) para o acondicionamento dos resíduos
infectantes, químicos e perfurocortantes, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Serrolândia-BA, conforme

especificações e quantitativos constantes no edital e seus anexos.

ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO
Coleta, transporte e destinação de
resíduos sólidos de saúde (RSS),
acondicionado em bombonas de 200
litros, (fornecidas em regime de
comodato) para o acondicionamento
dos resíduos infectantes, químicos e
perfurocortantes.

QUANT.

UNID.

10

UND

VALOR
VALOR
ESTIMADO
UNIT./MENSAL TOTAL/MENSAL

TOTAL GERAL
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Valor Total: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
DECLARAÇÃO
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão
de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte / frete e seguro, alimentação bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessárias a total execução dos serviços.
No valor ofertado, o montante de R$ ______________________ (_____________ reais), ou seja, o equivalente a 00% do valor total da proposta, referem-se aos Insumos,
isto é, materiais, despesas com hospedagem, alimentação, deslocamento e demais insumos necessários à execução dos serviços contratados.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta dias)
FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital
(cidade) (estado), ___ de _________ de 2021.
______________________________
Assinatura Licitante/Carimbo
OBSERVAÇÃO: As Propostas de Preços deverão ser preenchidas em papel timbrado da licitante.
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO) - COPEL
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa)
A ........................................................(Razão Social da empresa), CNPJ n.º

,localizada

na ............................................................ DECLARA para fins de participação na licitação
PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO) - COPEL promovida pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, e sob as penas da lei, de que atende todas as
exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

Local de data,
(Assinatura e identificação do responsável legal da empresa).
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO) - COPEL
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ____/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA E A
EMPRESA ______.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP
44710-000,
neste
ato
representado
pelo
Excelentíssimo
Sr.
Prefeito
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº
XXXXXXXXXXXXX SSP/BA e do CPF nº XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua
_________________, 99, _____________ - Serrolândia – Bahia doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado empresa ________, situada à _____, nº ____, ______ –

BA, CEP _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, neste ato representado pelo
Sr. ________, brasileiro, portador do R.G. ______ SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº
_____, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Fornecimento, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo nº
00000, na Modalidade Pregão Eletrônico nº ___/2021, Tipo Menor _______, que se
regerá pela Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, diplomas que as partes se
sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na proposta
apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de
transcrição, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1Contratação
de
empresa
especializada
para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações e
quantitativos estimados no Edital e seus anexos e na Proposta de Preços da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor do presente contrato é de R$ ... (...);
a) Do valor total do contrato ____% representa as despesa com Pessoal e ___% as
despesas com Insumos.
2.2. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Município de
SERROLÂNDIA, após o efetivo recebimento do objeto, em até 30 dias após a
apresentação da Nota fiscal, que deverá ser atestada por funcionário responsável;
2.3. Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá
apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;
2.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no
todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a
CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
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considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado;
2.5. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta,
os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre o objeto do contrato, não cabendo quaisquer reivindicações
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
2.6. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da Lei;
2.7. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por
produtos/serviços adicionais que não tenham sido prévia e expressamente autorizados,
através de termo aditivo;
2.8. O Município de SERROLÂNDIA reserva-se ao direito de suspender o pagamento se a
prestação/fornecimento não estiver de acordo com as especificações constantes no edital,
seus anexos e na proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. O regime de execução será empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência será de xxxx (xx) meses, contados partir da assinatura do
contrato;
4.2. Poderá este contrato sofrer aditamento, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e
demais dispositivos aplicáveis, mediante celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato
correrão à conta das seguintes Dotações:

Órgão / Unidade: XXXXX;
Atividade: XXXXX;
Elemento de despesa: XXXXX;
Sub-elemento: XXXXX;;
Fonte de recursos: XXXXX;
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na entrega dos produtos objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até
48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
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6.2. Fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horários de expediente da Administração;
6.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
6.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
6.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e a terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
6.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
6.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao objeto do contrato;
6.9. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
6.10. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos produtos;
6.11. Trocar, as suas expensas, no total ou em parte, o(s) produto(s) que vier(em) a ser
recusado(s);
6.12. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos
produtos, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
6.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
6.14. Disponibilizar atendimento telefônico exclusivo para recebimento das chamadas
durante a vigência deste contrato;
6.15.1. Os produtos deverão ser recebidos, da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aquelas estabelecidas no Edital e na
proposta comercial;
b) DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações e quantidades dos materiais;
6.16. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as demais especificações
constantes no Termo de Referência anexo ao Edital, que é parte integrante deste
contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

7.1. Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em
novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o objeto
contratado, dentro das normas do Contrato a ser assinado com base neste objeto;
8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do Contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar
no todo ou em parte os materiais fornecidos em desacordo;
8.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no
curso de execução do objeto, fixando prazo para sua correção;
8.4. Prestar informações e esclarecimentos necessários à realização deste objeto;
8.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado por servidores
especialmente designados (se necessário);
8.6. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste
contrato;
8.7. Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusandoas quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em
parte, a execução do objeto do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços
especializados, se for o caso, as quais serão previamente submetidas à fiscalização para
autorização.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

10.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos
abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou
nos prazos parciais das Ordens de Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
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10.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados
ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;

10.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos
abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
10.1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% a 20%;
b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de
referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que
comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no sub item
10.1.3 e 10.1.4;
10.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração
Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi
imposta;
10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
10.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério do MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA;
10.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o
contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente;
10.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à
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Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato;
10.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular
do MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA, permitida a delegação para a sanção prevista no
subGLOBAL 10.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias da abertura de vistas;
10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da
Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela lei e neste contrato;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa;
11.3. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o
pagamento do que tiver sido efetivamente fornecido e aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pelo
Município de SERROLÂNDIA/BA, denominado FISCAL DO CONTRATO (se necessário),
por meio de Portaria, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento
do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto executado;
12.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à
contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os
dias que se passarem entre a dada da devolução e a da reapresentação;
12.3. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA
da INTEGRAL responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas,
condições estabelecidas no Edital referente ao Pregão Eletrônico
constante do Processo Administrativo nº 00000000, e na Proposta
CONTRATADA;

PROPOSTA E
as cláusulas e
nº 0___/2021,
de Preços da

13.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
14.1. O MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA não será responsável por quaisquer ônus,
direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária, bem como pelas despesas provenientes de eventuais trabalhos noturnos,
decorrentes da execução do objeto da presente licitação, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA;
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14.2. O MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA não será responsável por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do Contrato, ou por qualquer dano material e pessoal causado a terceiros, bem
como pela indenização a estes em decorrência dos seus atos, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;
14.3. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito,
devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas,
pois só dessa forma produzirão efeito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SERROLÂNDIA, Estado da Bahia, como o
competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 02
(duas) vias de igual teor.
SERROLÂNDIA - BA, ___ de _______ de 2021.

MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ____________
INTERVENIENTE

CONTRATADA
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÕNICO) – COPEL
ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA PARA ASSINATURA DO CONTRATO
(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa)
OBJETO:

Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços especializados de saúde
no Hospital Municipal Jonas Ferreira da Silva, atendendo a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde de Serrolândia-BA, conforme especificações e quantitativos
estimados no Edital e seus anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA.
PROPONENTE
NOME DA EMPRESA
C.N.P.J. N.º
ENDEREÇO
TELEFONE

FAX

E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO
C.P.F. N.º
PROFISSÃO
NACIONALIDADE
ENDEREÇO RESID.

ESTADO CIVIL

DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO
NOME DA AGÊNCIA
N.º CONTA CORRENTE

N.º DO BANCO
N.º DA AGÊNCIA

Local de data,
(Assinatura e identificação do responsável legal da empresa).
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÕNICO) – COPEL
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A ............................................................., ,inscrita no CNPJ n°................................,
DECLARA, para fins de participação no PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÔNICO) - COPEL, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:
( ) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das
vedações constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.
( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo
3° da lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja
excluída das vedações constante do parágrafo 4°do artigo 3°da Lei Complementar n°123,
de 14/12/2006.
( ) não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Declara ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa
o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006.

..........................................................................
(data)
...........................................................................
(nome e assinatura do representante legal)

OBSERVAÇÕES:
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa.
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não

apresentação, implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não
podendo o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação.
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÕNICO) – COPEL
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93,
acrescido pela Lei N.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis)
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
______________, XX de xxxx de2021
Local e data

_______________________________.
Licitante interessado
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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PREGÃO N° 004/2021 (ELETRÕNICO) – COPEL
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE

A

................................,

inscrita

no

CNPJ

nº

0000000000/0000-00,

sediada

em....................................................., declara, sob as penas da lei, a inexistência de fatos
impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade se
declara que não há ocorrências posteriores e anteriores.

______________, XX de xxxx de 2021
Local e data

_______________________________.
Licitante interessado
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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